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Agenda de atividades de outubro:

9/10 – Comemoração do Dia Mundial do Idoso
17/10 – Festa dos Aniversariantes do Mês
24/10 – Passeio dos Aposentados

No dia 1º de outubro é comemorado o Dia Mundial 
do Idoso. A data foi escolhida pela ONU 
(Organização das Nações Unidas) com o objetivo 
de conscientizar sobre a condição de vida dos mais 
velhos, além de apontar questões pertinentes, que 
levem a reflexão na luta por mais direitos. E o 
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 
Municipal de Campinas também levanta essa 
bandeira e batalha pela categoria.

Os habitantes do Brasil estão envelhecendo cada 
vez mais rápido. Segundo dados do IBGE, a 
população idosa irá triplicar nos próximos 20 anos, 
passando de 22,9 milhões (11,34% ) para 88,6 
milhões(32,9%).

Em razão disso, o debate sobre essa grande 
parcela de brasileiros se faz necessário e 
importante. O STMC luta para que os aposentados 
possam usufruir de mais direitos, sempre 
pensando na qualidade de vida.

Neste ano de 2014, conseguimos um avanço 
histórico. O auxílio nutricional foi reajustado em 
25%, passou de R$ 80 para R$ 100. O benefício foi 
estendido para servidores de mais um piso, 
ampliando de 2813 para 4697 aposentados e 
pensionistas contemplados, ou seja, mais de 60% 
da categoria.

Uma dura luta foi comprada pela diretoria deste 
Sindicato. Neste ano um pequeno passo foi dado, 
mas um caminho sem volta. Temos que respeitar e 
lutar pelos direitos dos companheiros que já 
fizeram muito pela nossa cidade. Afinal, zelar pelo 
idoso é zelar por nós mesmos, é zelar pelo nosso 
futuro.

Dando continuidade a sua política de promover a 
integração dos companheiros aposentados e 
pensionistas, o STMC segue com os passeios para 
diversos pontos turísticos do Estado (informações 
para se inscrever, liguem: 3236-0665 – 
Rosângela).  As tradicionais Festas de 
Aniversariantes do mês, sempre regadas a alegria 
e descontração também fazem parte da nossa 
agenda de atividades.

Outra ação que vem lotando o auditório do STMC 
são as tardes de bingo na entidade. Pelo menos 
uma vez ao mês, aposentados se divertem com a 
jogatina, que preza pela amizade e harmonia.

O Sindicato é o seu lugar e as sextas-feiras vêm se 
tornando um verdadeiro ponto de encontro de 
companheiros aposentados durante as sessões de 
massagem. O associado pode desfrutar de uma 
farta mesa de café da manhã, encontrar antigos 
colegas e dar um “jeito” naquela dor nas costas! 
Venha e participe!

Este mês também é marcado pela iniciativa 
mundial do “Outubro Rosa”, que promove a 
conscientização da sociedade para a prevenção e 
cura do câncer de mama. Somente com debate e 
informação conseguiremos combater essa doença 
que vitima milhares de mulheres todos os anos.

Dia Mundial do Idoso: Reflexão, luta e 
extensão de mais direitos

O STMC É O SEU LUGAR 
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